Warszawa, dn.28.I.1939 r.
Szanowna Pani.
Z radością przyjęliśmy fakt, że stan zdrowia Pani polepszył się, choć
zdajemy sobie sprawę, że jeszcze dłuższy czas jest potrzebny do zupełnego
wyzdrowienia. Jest to choroba, która wymaga długiej i stałej kuracji. A przede
wszystkim trzeba uważać na ciepło. Serdecznie współczuliśmy Pani cierpieniu,
a zwłaszcza tej wielkiej męczarni ciągłego jeżdżenia na zastrzyki.
Podziwialiśmy Panią i zastanawiali, że lepiej było już być na stałe w szpitalu.
Wyjazd swój jednak odłożyliśmy, nie w sposób dziś męczący już Panią.
Wiemy że całą szczerość serca będzie chciała Pani przed nami otworzyć i na
pewno zmęczyłoby to Panią.
Przyjedziemy więc może w końcu lutego. W tym czasie też mamy
obiecany przyjazd instruktorki ogródków szkolnych z M.O.i.W.R. Jest to bardzo
miła młoda Pani, która pracę swoją traktuje z prawdziwym zapałem - jeżeli więc
tylko służbowe względy na przeszkodzie nie staną, obiecała że pojedzie. Koniec
lutego właśnie będzie najwłaściwszy w tych zamierzeniach. Ona ustaliłaby - jak
rozplanować ogród i co sadzić, oczywiście biorąc pod uwagę wszystkie Pani
słuszne projekty na przyszłość. Omawialiśmy z nią po części sprawę, ale przed
przyjazdem prosi o pewne dane, które ujmujemy w załączniku.
Z tej racji – plan uzyskany od Pani przerobiliśmy we własnym zakresie,
przystosowując go do współczesnych wymagań. Odpis na kalce wykonany –
przesyłamy do Pani z prośbą o zwrot z uwagami wg pytań załącznika. Plan
poprzednie uzyskany od Pani zwracamy. Dla szkoły mamy bardzo ładnie
przerobiony plan w/g tego, który zwracamy skali 1:700 – będzie on już
własnością szkoły, a na pewno się przyda.
Druga sprawa - to prośba o szczegóły dotyczące naszych starań
o reorganizację szkoły. A więc:
1) jaki jest stan narodowościowy dzieci w Zawoziu i Rybnem,
2) jakie są przepisy - czy przy większości dzieci ruskich, nie ma
konieczności przydzielenia nauczyciela rusina,
3) czy są i jakie starania podjęte przez gminę lub szkołę w kierunku
reorganizacji szkoły,
4) czy zagwarantowanie przez ofiarodawcę placu - języka nauczania –
może być brane przez jednostki pod uwagę,
5) w jakim czasie kwestia przydziału nauczyciela rozstrzyga się
w Kuratorium.
O naszych staraniach zechce Pani nikomu nie mówić.
Sprawunki, o które Pani prosi wysyłamy - Koszt ich wliczamy w koszty
cukru potrzebnego do herbatki. Zresztą rozliczymy się przy widzeniu. Czy już
są Pani potrzebne pieniądze - II-ga rata na dożywianie. Jeżeli tak to byśmy
wysłali - jeżeli jeszcze nie – to przy wieziemy ze sobą. Jak w ogóle wygląda pod

względem finansowym dożywianie dzieci. Czy ustalony budżet – nie jest za
mały. Czy dotrwamy do końca. – leki SA wysyłane przez Zarząd. Sama
apteczka jest już wykonana – ale zatrzymujemy jeszcze, by przesłać większa
przesyłkę razem – by zaoszczędzić kosztów.
Łączymy serdeczne pozdrowienia i szczere życzenia powrotu do zdrowia.

